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5.10     
ONSDAGSSERIEN 3
Musikhuset kl. 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Pekka Kuusisto, violin

Perttu Haapanen: Compulsion Island 15 min

Anders Hillborg: Violinkonsert nr 1 24 min

PAUS 20 min 
 
 
Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 6 F-dur 39 min
op.68 ”Pastoralsymfonin” 
     
I Allegro ma non troppo (Glada känslor vid ankomsten 
till landet) 
II Andante molto mosso (Scen vid bäcken)
III Allegro (Lantfolkets glada samvaro) 
IV Allegro (Storm och åskväder)      
V Allegretto (Vallåt – Glada och tacksamma känslor 
efter ovädret)

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10.
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PERTTU HAAPANEN 
(F. 1972): COMPULSION 
ISLAND 

Perttu Haapanen balanserar skickligt 
på en lina med ena ändan fäst i den fin-
ska och europeiska modernismen efter 
2:a världskriget och den andra ändan 
hårt fastknuten i nya uttrycksmedel 
och inspirationskällor, såsom elektro-
nisk musik och videokonst. 

Haapanen studerade komposition 
vid Sibelius-Akademin för Erkki Jokinen 
och Paavo Heininen – därav den starka 
länken till det finländska avantgardet – 
och inhämtade mera kunskap om att 
komponera elektroakustiskt vid IRCAM 
i Paris, också det är ett bekant insti-
tut för finländska tonsättare. Hans för-
trogenhet med den nya musiken och 
kontakter i branschen resulterade i att 
Haapanen fick uppdraget som konst-
närlig ledare för festivalen Musik i tiden 
i Viitasaari. 

I Haapanens musik kan man höra in-
tryck av modern impressionism. Han 
letar efter inspiration från många oli-
ka källor. En sådan källa är den japan-
ska animationen ("anime"), men även 
språkliga impulser och fysiska upple-
velser som kan konkretiseras i ett nytt 
verk. Haapanens tidigaste produktion 
är mest kammarmusik skriven för små 
besättningar, men på 2000-talet har 
han tagit ett fastare tag om orkester-
musiken och sina språkliga idéer har 
han under de senaste åren fått tillfälle 
att finslipa i ett flertal körverk. 

Osmo Tapio Räihälä

Compulsion Island

Compulsion Island ingår i en samman-
hängande verksvit vars övriga delar är 
Ladies' Room (2007), Obsession Park 
(2009) och Doll Garden (2013). Den ge-
mensamma faktorn i de olika verken 
är mitt intresse för japansk anime. I de 
bästa verken i denna genre är verklig-
heten, fantasin, sentimentaliteten, det 
söta, det groteska, det störande och 
de djupgående skarpsynta ögonblick-
en stilistiskt och mångtydigt inveckla-
de i varandra. Mina egna verk försöker 
egentligen inte låna estetiskt ur den ja-
panska kulturen. Det är mera fråga om 
orientalism på ett tankemässigt plan; 
ett sätt att se på vår västerländska kul-
tur ur ett nytt perspektiv och därige-
nom försöka se mångtydighet och ny 
potential i bekanta element. 

I fallet Compulsion Island finns det 
emellertid en alldeles konkret berö-
ringspunkt med anime. Det inledande 
trumpetmotivet är långt gående pa-
rafras av signaturmelodin till anime-
regissören Satoshi Kons serie Paranoia 
Agent. Denna alldeles för piggt rullan-
de och konstigt joddlande sång står i 
konflikt med de absurda inledande bil-
derna, vilket skapar ett tillstånd som 
ger upphov till betydelser som pekar i 
mycket olika riktningar. 

Mitt eget förhållande till det musi-
kaliska materialet behöver en motsva-
rande konflikt. Om Compulsion Island 
kunde man förenklat säga att de mu-
sikaliska gesterna vuxit fram ur det 
korsdrag, som bildas av andningen, det 
maskinella och tvångsupprepningar-
na. Associationerna som fixerade idé-
erna på den musikaliska kartan varie-
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rade i början av arbetet från pustande 
flåsning till sciencefictionförfattaren 
Stanislav Lems märkliga rutiner med 
trasiga maskiner och klarheten i ex-
tremt intelligenta neurotikers upprepa-
de ritualer.

Compulsion Island är beställt av 
Radions symfoniorkester. 

Perttu Haapanen

ANDERS HILLBORG 
(F. 1954): 
VIOLINKONSERT NR 1

Anders Hillborg har en intressant, rikt 
varierande bakgrund som komposi-
tör. Som ung sjöng han i körer, spela-
de rockmusik och var sysselsatt med 
improvisation av olika slag, men sam-
tidigt studerade han komposition vid 
Musikhögskolan i Stockholm, eller 
mera familjärt vid "Ackis". Hans pro-
duktion är också mångsidig och om-
fattar utom opera nästan allt inklusi-
ve film- och popmusik. Hans viktigaste 
instrument är emellertid orkestern och 
där är han en verklig virtuos.  

Hillborgs första violinkonsert är från 
år 1992 och redan den är förvisso ett 
verk av en helt och hållet självständig 
tonsättare. Det speciella med detta 
energiska verk är det faktum att fast-
än lyssnarna knappast kan gnola på 
ett enda av dess melodiska motiv, så 
är musiken ändå mycket välljudande –
men det inte är fråga om melodisk mu-
sik i traditionell mening. Konserten är 

skenbart ensatsig men visst kan man 
ändå särskilja olika delar. Soloviolinen 
och första violinerna alternerar fler-
städes med motiv som är så liknande 
att konserten inte alls är gestaltad som 
en typisk kamp mellan individen och 
gruppen.

Violinkonserten börjar i ett oerhört 
passionerat tempo. Solisten flänger på 
som en elektrisk hare utan att kasta en 
enda blick åt sidan. Efter ca fem mi-
nuter tränger ett brutalissimo-avsnitt 
sig på, där soloviolinen börjar röra sig i 
upphetsade glissandon  ̶  glissandona 
är alltigenom en viktig faktor i konser-
ten. Ungefär halvvägs i den ca 25 mi-
nuter långa konserten börjar ett långt 
och långsamt kadensliknande avsnitt, 
där soloviolinen helt och hållet svävar 
i egna höjder. Detta avsnitt slutar med 
ett slags final där den från början be-
kanta elektriska haren rusar framåt 
ända tills stråkmattan försvinner under 
den som i en tecknad film. 

Som så ofta i Hillborgs musik finns 
det också kontrasterande par i violin-
konserten: det hyperaktiva solot kon-
fronterar de statiska stråkarna och de 
brutala dragen motverkas ibland av en 
skimrande skön textur. Allt som allt är 
Anders Hillborgs första violinkonsert 
synnerligen levande musik, de "riktiga" 
tonsättarna må då vara hur döda som 
helst. 

Osmo Tapio Räihälä
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
SYMFONI NR 6 

Sjätte symfonin innebar en betydande 
kursändring i Beethovens produktion 
efter den kraftfulla femte symfonin, 
fastän de två nog vad uttrycksförrådet 
beträffar är ett slags parhästar. De ur-
uppfördes också vid samma konsert på 
Theater an der Wien i december 1808. 
Den konserten misslyckades på många 
sätt totalt. Programmet var alldeles för 
omfattande och svårt för musikerna 
med beaktande av repetitionstiden och 
då Beethoven inte hade råd att värma 
upp salen förlorade instrumenten lik-
som också den bråkiga publiken stäm-
ningen i kylan. Men uruppförandet av 
Beethovens femte och sjätte symfoni 
var ändå minsann en milstolpe i musik-
historien, det förnekar väl ingen.

Efter ett årslångt idogt arbete full-
bordades Pastoralsymfonin på lan-
det i Heiligenstadt i juni 1808, där 
Beethoven hade för vana att tillbringa 
somrarna. Numera är Heiligenstadt en 
förstad till Wien som vuxit till en stor 
metropol, men på Beethovens tid var 
trakten en idyllisk och doftade lands-
bygd. Den allt dövare tonsättaren fick 
med Vincent d'Indys ord sällskapa för-
troligt med sin "vän" naturen; i det 
umgänget var dövheten inget hinder. 
Pastoralsymfonin visar med all tydlig-
het hur Beethoven njöt av sina skogs-
vandringar, då det enda han kunde 
lyssna till var hans egen fantasi. 

Pastoralsymfonins första sats 
(Allegro ma non troppo) bygger nästan 
uteslutande på en enkel melodi som 
introduceras genast i början och som 
är en lånad kroatisk folkmelodi. Satsen 
handlar enligt kompositören om en 
glad man som anländer till landet. 

Andra satsen (Andante molto mos-
so) med underrubriken Scen vid bäcken 
(Szene am Bach) kommer med ännu 
mer detaljerat karaktäriserade händel-
ser. En liten bäck sorlar; en näktergal 
och en gök sjunger. Beethovens lev-
nadstecknare Anton Schindler påstod 
sig t.o.m. kunna peka ut vilken bäck 
och vilken alms skugga som inspire-
rat tonsättaren till denna musik, men 
den senare musikforskningen har påvi-
sat, att Schindler hittat på så mycket 
Beethoven-information att vi knappast 
kan lita ens på dessa uppgifter. 

Tredje satsen (Allegro) beskriver en 
fest på landet och där klingar således 
dansmusik i folklig stil. Oboen spelar 
en tjusig melodi mot robustare dans-
steg från fagotterna och kontrabasar-
na. Festen blir emellertid inte långvarig. 
Snart kommer de första tecknen på en 
storm (fjärde satsen, Allegro). Den bry-
ter ut, det blixtrar, åskan dundrar och 
hällregnet tvingar folk att ta skydd. 

Övergången till finalen (Allegretto) 
sker utan uppehåll. Den avslutande 
satsen har Beethoven kallat för Vallåt 
(Hirtengesang). Landsbygden är på-
nyttfödd, jorden doftar fräsch och livs-
kraftig efter regnet, fåglarna återvän-
der till trädgrenarna för att sjunga.

Osmo Tapio Räihälä
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HANNU LINTU 
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och fortsätter där-
med sitt tidigare fram gångsrika mång-
åriga samarbete med RSO. Före RSO 
var Hannu Lintu konstnärlig ledare för 
Tammerforsfilharmonin och chefsdiri-
gentför Helsingborgs Symfoniorkester. 
Därtill har han varit förste gästdirigent 
för Irish National Orchestra. Lintu ar-
betar regelbundet även med kammar-
orkestern Avanti! och var konstnär-
lig ledare för Avantis sommarfestival 
2005. Utöver de viktigaste inhemska 
orkestrarna har Lintu dirigerat bl.a. 
Philharmonia Orchestra i London, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, sym-
foniorkestrarna i Cleveland, Houston, 
Minnesota, Detroit och St. Louis, ra-
dioorkestrarna i Leipzig och Köln samt 
Orchestre National de Lyon.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Många av 
hans skivinspelningar har fått pris i 
hemlandet och utomlands. En Grammy-
nominering fick Lintu för premiärinspel-
ningen av Einojuhani Rautavaaras ope-
ra Kaivos (Gruvan). RSO och Hannu 
Lintu har även spelat in musik av bl.a. 
Fagerlund, Berio och Messiaen. Skivan 
med György Ligetis violinkonsert och 
orkesterverk utnämndes till Editor’s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014.

Hannu Lintu har studerat piano- och 
cellospel först vid Åbo konservatorium 
och senare vid Sibelius-Akademin, där 
hans lärare i orkesterdirigering var Jorma 
Panula, Atso Almila, Eri Klas och Ilja 

Musin. Han har kompletterat sin utbild-
ning bl.a. vid sommarakademin i Siena 
för Myung Whun Chung. Han vann Den 
nordiska dirigenttävlingen 1994.

PEKKA KUUSISTO

Pekka Kuusisto har blivit känd som en 
sällsynt mångsidig och frisinnad musi-
ker som är lika hemmastadd som solist 
i en violinkonsert som i den elektronis-
ka musiken. Han fick Väinö Tanner-
stiftelsens pris år 2008 och Nordiska 
rådets musikpris 2013. År 1995 vann 
Pekka Kuusisto som första finlända-
re den internationella Jean Sibelius-
violintävlingen.

Pekka Kuusisto har utnämnts till 
konstnärlig ledare för ACO (Australian 
Chamber Orchestra) Collective från 
början av 2016. Hösten 2016 inle-
der Kuusisto sitt arbete som konst-
närlig partner till Saint Paul Chamber 
Orchestra i Minnesota. I centrum för 
Kuusistos konstnärliga arbete är kam-
marorkestrarnas musicerande utan 
egentlig dirigent. På detta sätt kom-
binerar han solistens och dirigen-
tens uppdrag med sina ordinarie or-
kestrar och därtill regelbundet även 
med  bl.a. London Chamber Orchestra, 
Mahler-kammarorkestern, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Irlands 
kammarorkester, Britten Sinfonia samt 
Tapiola Sinfonietta. 

Under förra säsongen återvän-
de Pekka Kuusisto som solist till bl.a. 
Birminghams och Torontos symfonior-
kestrar, Skotska kammarorkestern samt 
Helsingfors stadsorkester. Han gav även 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefsdi-
rigent Hannu Lintu tillträdde sin post 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna Radio-
orkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Förutom de stora klassisk-roman-
tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  

Under säsongen 2016–2017 urupp-
för orkestern fem verk beställda av 
Yleisradio och presenterar några av den 
finländska modernismens pionjärer: 
Väinö Raitio och Uuno Klami. Därtill 
omfattar programmet orkesterverk av 
Stravinskij, symfonier av Mahler och 
Bruckner, Haydns Årstiderna samt kon-
serter av nutida kompositörer. RSO:s 
gäster är bl.a. sopranen Karita Mattila 
och mezzosopranen Michelle DeYoung, 
dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Teo-
dor Currentzis och Gustavo Gimeno 
samt pianisten Daniil Trifonov.

solokonserter i bl.a. Concertgebouw 
i Amsterdam och Wigmore Hall i 
London. Hans medverkan i London 
Proms i augusti fick oerhört mycket 
uppmärksamhet i medierna tack vare 
hans briljanta, kritikerprisade tolkning 
av Tjajkovskijs violinkonsert, men ock-
så genom ett videoklipp i nätet av hans 
extra nummer. Kuusisto spelade och 
sjöng den karelska folkvisan Minun kul-
tani kaunis on och fick publiken att ju-
blande sjunga med i refrängen.  

Kuusisto har med framgång sam-
arbetat med bl.a. nycirkusartisten Jay 
Gilligan, designern Aamu Song samt 
Richard Alston Dance Company. Han 
har också ett antal grupper och part-
ners som han samarbetar med: voka-
lensemblen Rajattomat, Don Johnson 
Big Band och amerikanska Salsa Duran. 
Till hans regelbundna partners i kam-
marmusiken hör bl.a. Anne Sofie von 
Otter, Bengt Forsberg, Olli Mustonen, 
Ismo Eskelinen och Nicolas Altstaedt. 
Kuusisto har även nära samarbete med 
många nutida kompositörer. Av dem 
kan vi nämna Nico Muhly, Thomas 
Adès och Sebastian Fagerlund, vars vi-
olinkonsert Kuusisto har uruppfört och 
spelat in på skiva. 

Pekka Kuusisto är konstnärlig led-
are för Vår festival i Träskända. 
Han planerade även konsertserier i 
Verkatehdas i Tavastehus 2009-11, 
samt Kammarorkestern Avantis som-
marmusik i Borgå 2011. 
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RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, 
Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis ope-
ra Aslak Hetta. Orkesterns skivor har 
fått pris av bl.a. BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros och MIDEM 
Classical. RSO:s skiva med Sibelius 
Lemminkäinen och Pohjolas dotter 
valdes till Critics' Choice i tidskriften 
Gramophone i december 2015. Med 
den inspelningen fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emma-priset 
i kategorin Årets klassiska skiva 2015. 
Under säsongen 2016–2017 spelar 
orkestern in musik av bl.a. Sibelius, 
Prokofjev och Fagerlund.

RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2016–2017 uppträder orkes-
tern under Hannu Lintus ledning även 
i Suomussalmi, Kajana, S:t Michel och 
Kuopio. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 
som radierar alla orkesterns konser-
ter. I allmänhet sänds såväl de utländ-
ska som de inhemska konserterna di-
rekt. Konserterna kan även avlyssnas 
på RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) och ses 
live i hög resolution. En stor del av kon-
serterna televiseras också direkt i Yle 
Teema.


